
PRAWA DZIECKA



Prawo? A co to takiego?

 Prawa dziecka są pojęciami z kategorii praw człowieka.

 Dzieckiem w myśl Konwencji (art. 1.) jest osoba poniżej 18 roku życia.

Konwencja określa jedynie górną granicę wieku na 18 lat.

 Prawa dziecka to prawa człowieka ograniczone prawami rodziców i

brakiem zdolności do czynności prawnych osób nieletnich.

 Prawa dziecka tak jak prawa człowieka mogą podlegać ograniczeniu.

Ograniczenia są określone ustawą.

 Praw nie można pozbawić czy zawiesić. Dziecko może by ukarane

poprzez pozbawienie przywilejów, ale nigdy praw.

 Prawa dziecka wynikają z jego godności i niepowtarzalności jako

jednostki ludzkiej



TWORZĄC KATALOG PRAW DZIECKA 

KIEROWANO SIĘ ZASADAMI

 Zasadą dobra dziecka, oznaczającą, że wszystkie działania muszą być

podejmowane z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu dziecka.

 Zasadą równości, oznaczającą, że wszystkie dzieci niezależnie od ich

cech (kolor skóry, płeć, narodowość itp.) są równe wobec prawa.

 Zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców,

oznaczającą, że państwo szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w

szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 Zasadą pomocy państwa, oznaczającą, że państwo zobowiązane jest do

wspierania i zabezpieczenia socjalnego rodzin, w szczególności

potrzebujących pomocy.



MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWNE –

RYS HISTORYCZNY

Deklaracja Praw Dziecka z 1924r.

Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.

Konwencja o Prawach Dziecka ONZ nazwana
światową konstytucją praw dziecka z 20 listopada
1989r.



PRAWA DZIECKA NA GRUNCIE PRAWA 

POLSKIEGO

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r., nr 78 poz.
483; rozdział II)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2015 r.,poz. 2082 t.j.)

Ustawa z dnia 06 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2086 t.j.)



W POLSCE NAJWAŻNIEJSZYMI AKTAMI PRAWNYMI,

GWARANTUJĄCYMI PRAWA DZIECKA SĄ

Konstytucja RP.

Konwencja o Prawach Dziecka.

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.



KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Najważniejszy dokument chroniący prawa dziecka to
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Organizację
Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.

Dzięki Konwencji, dzieci na całym świecie zaczęto traktować
jako osoby, które mają prawa takie jak dorośli.

Bardzo ważne jest, by każde dziecko znało swoje prawa
i wiedziało, jak z nich korzystać.



PRAWA DZIECKA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ONZ Z 20.11.1989R.

Prawa osobiste

Prawa socjalne

Prawa kulturalne

Prawa polityczne



PRAWO DO ŻYCIA

Każde dziecko ma  prawo do życia 

i rozwoju.



PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

 Każde dziecko ma prawo do otrzymania imienia, nazwiska
i obywatelstwa oraz

 do poznania swoich rodziców i objęcia opieką
rodzicielską.



PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

 Dziecko nie może zostać oddzielone od swoich rodziców wbrew ich 
woli, chyba, że leży to w interesie dziecka  i zdecyduje o tym sąd. 

 Dziecko oddzielone od rodziców ma prawo do kontaktów z nimi.



PRAWO DO WYPOWIEDZI i POSIADANIA 

WŁASNEGO ZDANIA

Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, 
własne myśli i poglądy. 

Dziecko może wypowiadać się w 
swoich sprawach przed Sądem lub w 
innych instytucjach. 



ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Państwo zobowiązane jest do

zapewnienia ochrony praw

dziecka bez względu na jego

pochodzenie, rasę, płeć, język

status materialny i wyznanie.

Wszystkie dzieci mają takie

same prawa – nie ma gorszych

ani lepszych dzieci!



PRAWO DOSTĘPU DO RÓŻNYCH MEDIÓW

Każde dziecko ma prawo do dostępu do informacji

rozpowszechnianych przez środki masowego

przekazu!

Choć rodzice czy opiekunowie powinni czuwać nad

tym, z czego i jak długo korzysta.



 Dziecko ma prawo do wypowiedzi. 

Możemy szukać informacji, wypowiadać

się w dowolny sposób (np. mówiąc,

pisząc, tworząc sztuki teatralne, rysując).

 Należy jednak pamiętać, aby korzystając 

z prawa do wypowiedzi nikogo nie obrazić. 



PRAWO DO SWOBODY MYSLI, SUMIENIA 

I WYZNANIA 

Każde dziecko ma prawo do swobody 
myśli, sumienia i wyznania.

Dziecko ma prawo do wyboru swoich 
przekonań religijnych niezależnie od 
wiary rodziców 

Rodzice mają jednak pierwszeństwo w 
kierowaniu dzieckiem, w korzystaniu z 
tego prawa. 



PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Nikt nie ma prawa poniżać i ośmieszać dziecka

ani wtrącać się do jego osobistych spraw, czytać listów,

wiadomości czy pamiętników –

chyba, że w uzasadnionych sytuacjach sąd zdecyduje

inaczej.



OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ

Nikt, nawet mama czy tata nie ma prawa

bić dziecka lub dręczyć go w inny sposób!

Rodzicom i opiekunom nie wolno zaniedbywać

dziecka.

Zadaniem dorosłych jest chronić dziecko

przed przemocą.



PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA 

I OPIEKI MEDYCZNEJ

Gdy dziecko zachoruje, zawsze ma prawo do
leczenia.



PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Każde dziecko ma prawo do poziomu życia
odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu,
psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu,
za co główną odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.

Jeśli rodzina dziecka jest w trudnej sytuacji
finansowej, państwo, powinno dziecku pomóc.



PRAWO DO NAUKI

Dzieci maja prawo do 
nauki.

Dzięki temu prawu 
mogą uczyć się za darmo. 



PRAWO DO ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI

Nauka dziecka powinna być ukierunkowana przede 
wszystkim na rozwijanie osobowości, talentów oraz 
zdolności umysłowych i fizycznych, 

rozwijanie szacunku dla praw człowieka oraz szacunku 
dla rodziców.



PRAWO DO WYPOCZYNKU

 Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego 

 Każde dziecko ma prawo do uczestniczenia w życiu

kulturalnym i artystycznym.



Dziecka nie można zmuszać do 

pracy zarobkowej, szczególnie 

do  zajęć niebezpiecznych lub 

utrudniających naukę i rozwój. 



Kto pomoże ci, gdy ktoś 

nie przestrzega twoich praw?

Wychowawca Pedagog 

szkolny

Dyrektor 

szkoły

Rzecznik Praw 

Dziecka

Rodzice!!!



Janusz Korczak o prawach dziecka/człowieka

„Dziecko zostało uznane za człowieka,

za istotę, z którą trzeba się liczyć,

której nie wolno wieść na smyczy,

lecz należy kierować nią umiejętnie,

z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli”.



DZIECKO MA NIE TYLKO PRAWA, ALE TEŻ 

OBOWIĄZKI. KTÓRYCH MUSI PRZESTRZEGAĆ

Obowiązki dziecka:

 szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach,

 rzetelnie spełniać obowiązki ucznia,

 szanować swoją pracę i innych,

 dbać i szanować przedmioty otrzymane od rodziców i innych,

 w przedszkolu, szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi,

 szanować i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i
wszystko co jest z tym związane,

 akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na
krzywdę innych,

 wiernie służyć Ojczyźnie,

 być wiernym Bogu i religii.



JAKO UCZNIOWIE MAMY SWOJE PRAWA

Prawa ucznia PSP 23 w Radomiu
Uczeń ma prawo do:
 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

 właściwej opieki wychowawczej i poszanowania jego godności;

 życzliwego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 swobody wyrażania myśli, uczuć i przekonań;

 swobody wyznawania religii;

 rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów;

 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli

postępów w nauce;

 pomocy w razie trudności w nauce;

 korzystania z porad wychowawcy, dyrektora, nauczycieli;

 korzystania z opieki socjalnej w ramachmożliwości szkoły;

 wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

 zrzeszania się w organizacjach i klubach działających w szkole;

 indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach;



JAKO UCZNIOWIE MAMY TEŻ OBOWIĄZKI. KTÓRYCH MUSIMY PRZESTRZEGAĆ

Obowiązki ucznia PSP 23 w Radomiu
 zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godnymłodego Polaka,

 dbanie o honor i tradycję szkoły, dbanie o pięknomowy ojczystej,

 systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i aktywnego w nich

uczestnictwa; punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne;

 właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych oraz

podczas przerw;

 przestrzegania na co dzień zasad kultury współżycia społecznego;

 godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;

 dbałości o ład i porządek w szkole;

 dbałości o mienie znajdujące się w szkole;

 wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę,

 przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

 szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

 poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,



opracowanie: Samorząd Uczniowski

PSP 23 w Radomiu

Dziękujemy za uwagę.


